
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

ГР. КОЗЛОДУЙ 

ДОБРЕ ДОШЛИ В ПЪРВИ КЛАС! 



„Най-простите въпроси са най-дълбоки: 

 Къде си роден? 

 Къде е твоят дом? 

 Накъде отиваш? 

 Какво правиш? 

 

Спомняйте си за това 

от време на време 

и наблюдавайте как 

отговорите се променят.“ 

Ричард Бах 
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ДОБРЕ ДОШЛИ В ПЪРВИ КЛАС! 



ИЗБОРЪТ НА УЧИЛИЩЕ Е МНОГО СПЕЦИАЛЕН 
МОМЕНТ В РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕТО. 

 

Общите ни отговорности: 
 

 Да създадем условия детето да расте здраво; 

 Да помогнем на детето да се чувства ценено и 
да вярва в способностите си; 

 Да изградим качествени човешки отношения 
между възрастни и деца. 

3 



БЕЗОПАСНА И СИГУРНА СРЕДА – 
ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ В УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА 

Пропускателен режим: 
• Физическа охрана и видеонаблюдение; 

• Електронна пропускателна система (индивидуална гривна); 

• Присъствие на дежурен директор, дежурен учител и непедагогически 

персонал; 

• Обособени пространства за малките ученици; 

Две медицински сестри с детски профил (от 7:00 до 17:00) 

• Наблюдение на здравословното състояние и развитие на учениците; 

• Контрол на хигиената и храненето; 

• Незабавен контакт с родителите при необходимост; 

• Сътрудничество с личните лекари; 

• Съхранение на медицинските бележки; 

Много добро състояние на материалната база: 
• Класни стаи с подходящо оборудване (самостоятелно работно място и 

гардеробче с шкафче); 

• Тоалетни с топла вода; 
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• Класен ръководител и учител в група за 
целодневна организация на учебния ден; 

• Училищен психолог; 

• Педагогически съветник; 

• Двама ресурсни учители; 

• Логопед; 

• Помощник на учителя. 

 

ПОДКРЕПА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА 
НОВАТА СОЦИАЛНА РОЛЯ – УЧЕНИК 
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• Учебен процес 

 Сутрешни занимания - от 8:00 до 11:20 (12:10) ч. 

 Обяд и отдих - до 13:10 ч.; 

 Следобедни занимания - от 13:10 до 16:15 ч.; 

• Времетраене на учебния час – 35 минути, 
междучасие – 15 минути; 

• Здравословни закуски и обяд: 

Закуска – безплатна; 

Обяд – 1.50 лв. (определя се от общината); 

• Възможност за участие в дейности по интереси и 
извънучилищни дейности. 

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ 

6 



• Родителски срещи; 

• Приемно време; 

• Бележник за кореспонденция; 

• Училищен сайт; 

• Фейсбук страница; 

• Участие в родителски комитет, обществен 
съвет,  училищно настоятелство; 

 

ОБЩУВАНЕ С УЧИЛИЩЕТО 

7 



Ще се радваме да 
споделим с всяко 
семейство общата 
отговорност децата 
да получат 
качествено 
образование и да се 
превърнат в уверени 
млади хора. 
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Най-важните ресурси за 
пълноценното развитие на 
едно дете са семейството и 
училището. 



УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМ НА 
ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 

2022 – 2023 ГОДИНА 



 3  паралелки 

 Брой ученици в една паралелка – 22  

 

ПЛАН – ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 Г. 
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УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ В ПЪРВИ КЛАС 
 

 Навършване на 7 години през 2022 г. 

 При навършени 6 години – по преценка на родителя и 

при готовност за училище, удостоверена при условия и 

по ред, определени в държавния образователен 

стандарт за предучилищното образование 

 



 Информационна родителска среща – 12.04.2022 г.  /вторник/ от 17:00 ч.  

 Отворени училищни врати – 12 май 2022 г. /четвъртък/ от 16:00 до 17:30 ч.  

 Подаване на заявления за записване – до 31 май 2022 г. 

 По електронен път – чрез форма, чийто  адрес е публикуван в 

сайта на училището 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvuPkCLNfNYiqCbGqUEq0iTVOPlD_r

ocASyNXlyBZHVzo0Ow/viewform  

 Обявяване на списъците с приети ученици – до 6 юни 2022 г.  

 Записване на приети ученици – от 6 до 10 юни 2022 г.  

 На място в училище в кабинета на зам. директора 

 Дни на опознаване – м. септември 2022 г. 
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ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvuPkCLNfNYiqCbGqUEq0iTVOPlD_rocASyNXlyBZHVzo0Ow/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvuPkCLNfNYiqCbGqUEq0iTVOPlD_rocASyNXlyBZHVzo0Ow/viewform


• При кандидатстване по електронен път: 

 Заявление (електронна форма по образец на училището); 

• При записване  

 Копие на удостоверение за раждане 

 Копие на документ за местоживеене и/или адресна 
регистрация (ако са различни от посочения в заявлението 
адрес по ЛК на родителя) 

 Оригинал на Удостоверение за задължително 
предучилищно образование 

 Други документи съгласно критериите за записване в първи 
клас 

 Заявление за избор на учебни предмети за РП (БЕЛ, РОД, АЕ) 

 Заявление за включване в ГЦОУД (клас-група при мин. 16 уч.) 
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НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 



Основни Критерии Точки  

1. Първа група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия 
район на училището и постоянният/настоящият им адрес 
не е променян в последните повече от 3 години преди 
подаване на заявлението 

50 т.  

2. Деца, чиито братя или сестри до 12- годишна възраст са 
ученици в същото училище, независимо от 
постоянния/настоящия им адрес 

50 т.  

3. Втора група деца с постоянен/настоящ адрес в 
прилежащия район на училището повече от 1 година, но 
постоянният/настоящият им адрес е променен в периода 
през последните от 1 до 3 години преди подаване на 
заявлението 

45 т.  

4. Трета група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия 
район на училището, но постоянният/настоящият им адрес 
е бил променен през последната 1 година преди подаване 
на заявлението 

15 т.  

5. Четвърта група деца с постоянен/настоящ адрес извън 
прилежащия район на училището към деня на подаване на 
заявлението 

10 т.  
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КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ПРИ ПО-ГОЛЯМ БРОЙ КАНДИДАТСТВАЩИ 



Допълнителни критерии Точки  

6. Дете с трайни увреждания над 50% 7 т.  

7. Дете с един или двама починали родители 5 т.  

8. Други деца от семейството над 12- годишна възраст, 
обучаващи се в училище 

5 т.  

9. Деца близнаци/тризнаци 5 т.  

10. Дете от многодетно семейство 4 т. 

11. Дете/деца, отглеждани само от единия родител 4 т. 

12. Дете, настанено по реда на чл. 26 от ЗЗД – в семейство на 
роднини или близки, в приемни семейства 

4 т. 
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КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ПРИ ПО-ГОЛЯМ БРОЙ КАНДИДАТСТВАЩИ 
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СПИСЪК НА УЛИЦИТЕ И ЖИЛИЩНИТЕ КОМПЛЕКСИ, 
ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА РАЙОН НА УЧИЛИЩЕТО 


